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VEŘE.lNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytrruti programové dotace zrozpoótu obce
(dále jen ,,smlouva)

sm louva se uzav írá mezi:

obec : obec starrovioe

Sídlo: Stanovice

ICO:

44,360

00254975

0l Karlovy Vary

Zastoupený: Alicí Konde|číkovou , starostkou obce Stanovice
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Karlovy Vary

Císloúčtu:422734110100
(dále jen,,poskytovatel")
a

Subjekt : Sportovní klub SC Starrovice
Bydliště/Sídlo : Stanovice 43, 3600l Karlovy Vary
Telefon, faxz 7 1 4558393

rčo: 49,750704

Registrace ve veřejném rejstříku: L 1664 vedená u Krajského soudu v Plzni
Zastoupený: Petr Markof, jednatel oddílu
Bankovní spojení: UniCredit Bank

Císloúčtu:0145221600212700
(dále jen ,,příjemce")

Clánek I.
obecné ustanovení
Ve smyslu zákonač. 12812000 Sb., o obcích (obecní zťizeni), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o obcíclr"), zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidleclr úzernníclrrozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových pravidleclr územníchrozpočtťr")poskytuje
poskytovatel příjemci dotaci ve výši a na úrčeluvedený v článku II. této smlouvy a příjemce tuto dotaci
přijírná.

článek II.
Výše dotace a její účel
Příjernci je poskytov ána v roce 2022

a) účelovádotace ve formě

neinvestičních finančrrích prostředků z rozpočtu
poskytovatele ve výši: 90.000,-Kč (slovy:devadesát tisíc korun českých) na: realizaci
fotbalové sezóny 2022 SC Stanovice.
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článek III.
Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude příjemci poskytnuta jednorázově do l5 ti kalendářních dnů od uzavření této smlor.rvy a to
formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účetuvedený v záhlaví této smlouvy, variabilní
sYmbol 49750704. Dotaceje poskytována jednorázově s povinností nástedného vyúčtování.

Clánek IV.
Základní povin nosti p říj em ce
1.

Příjemce se zavazuje zejména:
- na provoz a činnost fotbalového klubu
- platby rozhodčíma FAČRU, platby za úhraďu přestupů a hostování hráčů
- údržbufotbalové plochy (PHM, píovoz sekačky na trávu a křovinořezu, hnojení)
- elektrickou energii v kabinách
- údržbakabin
- nákup sportovního a technického vybavení
- nákup cen na turnaj

-údržbatechniky
1

Příjemce se zavazuje dodržet lhůtu dokoněeni realizace projektu do 30.11.2022,

je povinen použítposkytnuté finančníprostředky výhradně k účeluuvedenému v článku
II. této smlouvy a vyčerpat je nejpozději do 30.11.2022 příslušnéhoroku. Tyto prostředky nesmí
poskytnout jiným právnickým nebo f,,zickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené srealizací

3. Příjemce

projektu, na kteqý byly poskytnuty. Poskytnuté finančníprostředky nelze použit na dary,
pohoštění, mzdy pracovníkůnebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále, úroky
zúvěri, náhrady škod, pojistné, pokuty apod.
4. Příjemce je povinen uvádět

při veškeré veřejné prezentaci projektu údaj o tom, že je projekt
realizován za ťlnaněni podpory poskytovatele (např. zveřejněním loga poskytovatele nebo
informací, že se akce koná za finančníhopřispění poskytovatele apod,). Příjemce odpovídá za
správnost loga poskytovatele, uvedeného na propagačních materiálech i bannerech.

5.

O užitíposkytnu{ých finančních prostředků (dotace) vede příjemce samostatnou průkaznou úěetní
evidenci.

je

povinen provést a předložit závéreénévyúčtovánídotace, a to nejpozději do
15.12.2022, resp. do dne ukončenísmlouvy. Při vyúčtovánípředloží příjemce originály nebo
úředně ověřené kopie účetníchdokladů (pokud příjemce předložíoriginály účetníchdokladů,
budou na jeho žádost po ověření příslušným odborem vráceny) ve výši poskytnuté dotace,
dokládajících její použití.Ke každémuúěetnímu dokladu musí b;it doložen doklad o jeho úhradě
(bankovní výpis či pokladní doklad). Zálohová platba se nepovažuje za podklad k závěrečnému
vyúětování dotace jako uznatelný výdaj.

6. Příjemce

7.

Nevyěerpané f]nančníprostředky z dotace je příjemce povinen vrátit nejpozději do termínu
předložení závěreěného vyúětování 'dotace, uvedehém v ělánku IV. odst. 6, a to formou
bezhotovostního převodu na účetposkytovatele vedený u Československá obchodní banka, pod
variabilním a specifickým symbolem uvedeným v čl. III. této smlouvy.
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jestliže
příjemce je rovrrěž povinen vrátit poskytrruté firrarrčníprostředky na výše uvedený.účet,
ode dne, kdy se příjernce o této
odpadrre účel,na který .!e dotace poskytoválra, a to do 15 dnů
skutečrrosti dozví.

8.

9.

před vrácerrím nevyčerpanýclr firrančníclrprostředkťr podle odst. 7, 8 tolroto člárrku zpět na účet
poskytovatele je přijemc" p'ouinen o této skutečnosti informovat poskytovate|e,

10.

v přípa dě, že bude příjemce provádět platby týkajícíse dotace fonnou bezlrotovostnílro
je povirren tyto operace provádět pouze Ž úét,- nu ktelý byly finančrríprostředky poskytnuty

převodu,

(uveden v záhlaví smlouvy),

11. Příjemce je povinen postrrpovat v souladu s pravidly,

12.

plněrrí přijaýclt
příjemce plátcem dané zpřidané hodrroty, a pokud má u zdanitelných
z
dallé Přidané hodnotY
v souvislosti s flnancovárrírn dariého projektu ná.ok ,ia uplatněrrí odpočtu
vYÚČtování tuto výŠi
v plné výši, krácerrý rrebo v poměrné rryši, nernůžeLrplatnit v závěreČném
nároku na odpočet áalté zpřidarré lrodrroty jako uznatelný výdaj.
Je_|i

13. příjernce

je povinerr průběžně informovat poskytovatel o všech nnénách, které by mohly při

vymálrárrízadrŽellýchneboneoprávněněpouzit1'"t-'prostředkůdotacezlroršitjelropozicivěřitele
příjernce 3e zó;ména pov.inen oznámit poskytovateli do 10 dnů
nebo dobytnost jeňo pohledávky.
mit za následek PříjemcŮv
ode dne, kdy aóslo k udá|osti, skutečnosti, kte;é mají nebo molrou
změnu statutárnílro
jinýrn
subjektem,
s
(zřizovatelťrm) zánik, transformaci, sloučeníči splyriutí
orgánu příjernce apod.

|4.

přerněrrě právrrické osoby, aby práva a povinnosti ze smlouvy
smlouvy, V případě
přešly na nástupnickou právrlickou osobu rrebo podat návrlr na ukončení
likvidace,
)rusení právnicÉéosoby s lit<vldaci provede příjemce vyúčtovárríke dni

Příjemce

je povinerr zajistit při

zákorra Č,
15. Je_li příjernce veřejnýrn zadavatelem rrebo splní příjemce defiriici zadavatele Pod|epostupovat
je
dále
povinen
o v""rejnýcl"t zakázkáclr, ve znění pozdějších předpisů,
13712006 su.,

při výběru dodavatele podle tohoto zákona,

článet< v

kontrolní ustanovení
1.

V souladu

správě a o změně některých
se zákonem č.32012001Sb., o finančníkontrole ve veřejrré

a zákona č, 25512012 Sb,, o
zákonů (zákon o finančníkontrole), ve znění pozdějších předpisů
dodržení podmínek, za
kontrole, kontrolní řád, je poskytovatel dotace opřávněn korrtrolovat
poskytovatele a
zaměstnanci
kterych byla dotace po.týt,,,utu. Ťuto korrtrolu vykonávají pověření
členovépříslušnýclr orgárrů poskytovatele,

2.

článku povinen ve
povirren v rámci výkorru korrtrolní činrrosti dle odst. 1 tohoto
k rrahlédrrutí
poskytovatele
llrůtáclr stanoverrýclr poskytovjelem předložit korrtrolním orgánům

příjemce

je

veškeré účetrrízáznamy týkajícíse dané dotace,

článelr VI
Důsledky porušenípovinností příjemce
1.

popř, porušíjirrou
Jestliže příjemce rresplrrí některou ze svýclr výše uvedených povinností,
odst, 6), považuje se toto
povinrrost iepeněžitépouuhy vyplývajícíziéto smlouvy (vyjma čl. IV
pravidlech
jednání za porušení rozpočtovékázněve smyslu ustanovení §-22 rákonuo rozpočtových
v souladu s ustanoveIrím § 22
územníclr rozpočtů. Příjemce je v tomto připadě povinen provést
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o rozpoČtových pravidlech územníchrozpočtůodvod za porušení rozpočtovékázněve výši
7ákona
2,5 Yo (slovy: dva a půl procent) z dotace specifikované v čl. II. této smlouvy, do rozpoltu

poskytovatele.

) Pokud příjemce neprokáže zpŮsobem stanoveným v čl, IV.
odst. 6. použitífinaněních prostředků
v souladu s Čl. IV. odst. 3, popř. použije poskytnuté prostředky (případně jejich ěást) k jinému
ÚČelu, neŽ je uveden v článku II. této smlouvy, považujíse tyto prostředky (piípadně jejich 8ást) za
Prostředky neoprávněně použitéve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpoětovýóň pravidíech
Územních rozpočtů.Příjemce je vtomto případě povinen provést v souladu sustánovónim
§ 22
zákona o rozpoČtových pravidlech územníchrozpočtůodvod za porušení rozpočtovékázně do
rozpočtu poskytovatele.

3.

Pokud příjemce nesplní termín odvodu finančníchprostředků dle čl. IV. odst. 8, 9 této smlouvy,
PovaŽuje se toto jednání za zadrženípeněžních prostředků ve smyslu ustanovení § 22 zákona o

rozPoČtoqých pravidlech územníchrozpočtů.Příjemce je v tomto případě povinen provést

v souladu s ustanovenim § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůodvod
z porušení rozpoětové kázně do rozpočtu poskytovatele.

jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu
na účetěíslo 4227341l0100, vedený u Komerění banky a.s., poboěka Karlovy Vary.

4. VeŠkeréplatby

čt. vIl.
UkončenísmIouvy
Smlouvu lze zrušit na základé písemnédolrody smluvníclr stran nebo výpovědí.

1.

Kterákoli smluvní strana je oprávněrra tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhťrta činí30 kalendářIríclr dní a počínáběžet 1. dnem nás|edujícím po dni doručerrí
výPovědi drulié smluvní straně. V případě pochybností se má zato, že výpověd'by|a doručena 5,
dnem od jejílro odeslání.

2.

článek VIII.
závérečná ustanovení
l. Příjemce prolrlašuje, že se seznáLnil s pravidly
fi

2,

nančnímiprostředky řídit.

a

bude se jimi při hospodaření s poskytnu!ýrni

Příjemce je povinen bez zbyteělrého prodlení písemně informovat příslušný odbor ojakékoliv

změně v údajíchuvedených ve smlouvě ohledně jelro osoby a o všech okolnostech, které mají nebo
by mohly rnít vliv rra plrrěrrí jeho povinností podle této srnlouvy.

3. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačníhotitulu
a výše poskytnuté dotace.

4. Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný předpis

nestanoví jinak, řídíse vztahy dle této
smlouvy příslušnýrni ustanoveními zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve zněrrí pozdějších

předpisů a č. 8912012 Sb., občarrský zákoník.

5. Tato smlouva rrabývá platnosti a ťrčinrrostipodpisem sm|uvních stran
stejnopisech , z nichž jeden obdržípříjemce a jederr poskytovatel,
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6.

V případě, Že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúěinnými, zůstává
Platnost a ÚČinnost ostatních ustanovení této smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazují
nahradit takto neplatná nebo neúčinnáustanovení ustanoveními jejich poyaze nejbližšími
s přihlédnutím k vůli smluvních stran dle předmětu této smlouvy.

7.

O poskytnutí dotace a uzavíeníveřejnoprávní smlouvy rozhodlo zastupitelstvo Obce Stanovice
Usnesení č.2l2al4l2022 ze dne 18.05.2022

Ve Stanovicíclr dne 19.5.2022

oBEc s
O

360

lčo: oo2
e-mail:

0í

54 97

ve stanovicích dne

VlcE

čp.44

972 221
.cz

příiemce
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